
Velkommen til DNU
Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus



Kl.9.00 Velkomst og bordet rundt

Kl.9.15 Præsentation af DNU-projektet ved
DNU-modellen

Kl.9.45 Arbejdsmiljøkoordinering i projektering,
udbud og udførelse på DNU

Kl.11.15 Tagterrassen – udsigt over og fortælling
om byggeriet

Kl.11.45 Næste møde

Kl.12.00 Tak for i dag og

Dagens program



Bygherrens profil
Vision, Arbejdsmiljøpolitik og Målsætninger
Arbejdsmiljøanbefalinger
Organisering, overdragelse til og samarbejde
med koordinator (rådgiver)
Økonomien

Arbejdsmiljørigtigt design
Inddragelse af brugere
Design Laboratoriet – afprøvning i praksis

Arbejdsmiljøkoordinering i
projekteringsfasen
De projekterendes ansvar og opgaver
Bygherrens ansvar og opgaver
Samarbejde med de projekterende
Risikovurdering - Metoder og Værktøjer

Etablering og drift af byggepladsen
Udbud
Fælles faciliteter

Udbudskrav til entreprenørerne
Kædeansvar
Sikkerhedslederen og dennes opgaver
De sociale klausuler

Arbejdsmiljøkoordinering i B-fasen
Bygherrens ansvar og opgaver
Organisering
Sikkerhedsintro og -håndbog
Krav til sikkerhedsudstyr
Afgrænsning og brug af adgangskort
Runderinger og værktøjer
Udenlandske håndværkere
Procesopstart – den gode planlægning
Kampagner – fx fokus på unge
Kommunikation og Videndeling
Præmiering
Sanktionering
De opnåede resultater



Eksisterende Skejby 160.000 m2 –
ombygning af 40.000 m2

Sydlige byggespor
(S1-S5)

Nordlige byggespor
N1-N5

Fælles kantine
Cramo/Stark
Fysioterapi
Affaldsstation

Skurby (kontorer til ca 200 mand)
Reception
Infocenter
P-pladser
Omklædning for håndværkere
Funktionærkantine

Her er vi



95% af projektet er udbudt

Ca 1200 mand på pladsen

Ca. 225 arbejdsgivere

Over 250 leverancer dagligt

160.000 m2 under opførelse
netop nu

Ombygning af Skejby i gang
(ca 40.000 m2)

Bygherreleverancer (for ca. 1
mia.kr.)

Mange gæster på pladsen

Mange tilstødende projekter …

Status på byggeriet

– januar 16



Arbejdsmiljø og sikkerhedsopgaven

Arbejdsmiljø og sikkerhed i det
færdige hospital

- For personalet (ca 10.000 ansatte) Arbejdsmiljø og
sikkerhed på
byggepladsen

-For
håndværkerne
-(ca 10.000 i
byggeperioden



”Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i projektet – vi har brug for det gode image det
kan skabe for projektet”

” vi tager vores ansvar alvorligt – man skal selvfølgelig hverken blive nedslidt eller kommer
alvorligt til skade under opførelsen af DNU”

”vi tror på at et godt samarbejde og et højt sikkerhedsniveau
også smitter positivt af på byggekvalitet og færdiggørelse

til tiden – og dermed på projektets økonomi”

Citater projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen

en række supplerende bygherrekrav

Et ønske om at gøre en forskel
- En foregangsbygherre



Hvordan sikrer vi, at arbejdsmiljøet bliver inddraget i byggeriet?

Arbejdsmiljøpolitik og -mål

Arbejdsmiljøpolitik

Medarbejder trivsel,
sikkerhed og sundhed

En del af
beslutningsgrundlaget

Brugerinddragelse!

Læring af tidl. APVer,
ulykker mm

Arbejdsmål

Støj & akustik

Termisk indeklima &
luftkvalitet

Ergonomi

Lys

Stråling

Kemiske & biologiske
agenser

Psykisk arbejdsmiljø

Strategisk indretning – 1:1 opbygning af rum i et totaløkonomisk lys
AM:2012



Arbejdsmiljøpolitikken
(Arbejdsmiljørigtig projektering)

 at sikre, at de ansattes arbejdsmiljømæssige belastninger og ulykkesrisici i det
færdige hospital minimeres mest muligt - herunder at de danske
arbejdsmiljøregler efterleves.

 Derfor er en indsats ved kilden i valg af materialer, konstruktioner, indretning,
udstyr og dimensioneringer prioriteret højt i alle faser

 Høj brugerinvolvering

 Kompetente arbejdsmiljøfolk er til stede i alle brugergrupper (standardrum,
dispositionsfase, unikrum mm)

 Arbejdsmiljømål og -anbefalinger

Formålet med politikken er, at skabe et optimalt fysisk og
psykisk arbejdsmiljø i det færdige byggeri

Arbejdsmiljøpolitikken
forpligter!

Arbejdsmiljøpolitikken er
et værn mod nedskæringer!



Arbejdsmiljørigtig Projektering
Organisering

Frank Skriver
Mikkelsen

Projektdirektør

Katrine von
Schimmelmann

Arbejdsmiljøkoordinator

Jens Chr. Schmidt
Adm. direktør

Kurt Egmose
Arbejdsmiljø- og
Sikkerhedschef

Anders Haugaard
Arbejdsmiljøkonsulent

Mikkel B. Pedersen
Arbejdsmiljøkonsulent

ÅS og SKS
Driftsorganisationer

Region MIDT

Projektafdelingen DNU Rådgivergruppen DNU



Udarbejdelse af 33 forskellige standardrum sammen
med brugere (klinikere, servicepersonale, teknikere,
Arbejdstilsyn m.fl.

Standardrum



Arbejdsmiljørigtig Projektering

Arbejdsmiljøanbefalinger

Udarbejdelse af arbejdsmiljøanbefalinger
Termisk indeklima og luftkvalitet

Såvel patienter, personale som besøgende skal opleve gode indeklimaforhold overalt i hospitalsmiljøet. Der skal i projekteringen sikres, at der – især i sengestuer, undersøgelses- og
behandlingsrum med faste arbejdspladser - opleves en god luftkvalitet og gode termiske forhold (temperatur og træk).

Risici, belastninger og gener på indeklimaområdet skal identificeres under projekteringen, og det skal doku-menteres at der er taget højde herfor i dimensionering, indretning og
disponering samt valg af installationer, udstyr, inventar og hjælpemidler. Dette kan fx ske i BSim eller tilsvarende simuleringsprogram.

DNUs mest patientintensive rum (sengestuer, ambulatorier og intensivstuer) skal opfyldekravene i indeklimaklasse I (dette skal dokumenteres ved Bsim-beregninger).
Temperaturintervallet (21,0-25,5 grader) må overskrides max. 5% af brugstiden og intervallet 20,0-26,5 grader må overskrides 1,25% af brugstiden. [4] [17]

Alle øvrige rum skal opfylde kravene til indeklimaklasse II (dette skal dokumenteres ved BSim-beregninger i centrale rum - fx enmands-kontor, konferencerum og arkade).
Temperaturintervallet (20,0-26,0 grader) må overskrides max. 5% af brugstiden og intervallet 19,0-27,0 må overskrides 1,25% af brugstiden. [4] [17]

I sengestuer, undersøgelses- og behandlingsrum, kontorlokaler, møderum samt alle rum med faste arbejdspladser eller særlig personbelastning skal der etableres mekanisk
ventilation. Ventilation bør hvor relevant udføres som behovsstyret ventilation efter den aktuelle personbelastning. Der skal være mulighed for manuel regulering af rumtemperaturen i
de samme rumtyper [5]

Ventilationsanlæg - naturlige såvel som mekaniske – må ikke give anledning til trækgener (ved stillesiddende arbejde må lufthastigheden ikke overstige 0,15 m/s).
Indblæsningsarmaturer må ikke placeres så kan give anledning til kuldenedfald på faste arbejdspladser  [5]

Aktiviteter der forurener luften samles og afskærmes fra øvrige områder og spredning skal forebygges med særlig procesventilation (enten som punktudsugning eller samlet i rum med
særlig god ventilation).

Der må ikke anvendes byggematerialer (herunder kemisk-tekniske produkter) som indeholder KRAN stoffer (kræftfremkaldende, reproduktionskadende, allergifremkaldende eller
neurotoksiske stoffer) i en mængde over 0,1%

Der skal anvendes lav-emiterende byggematerialer, inventar og udstyr, som er indeklimamærkede (eller hvor emissionen til indeklimaet på tilsvarende vis er kendt). Minimum 80% af
de dominerende overfladematerialer skal overholde kravene til gruppe M1. Maksimalt 20 % af materialerne må tilhøre kategori M2, mens kun ubetydelige overfladearealer må bestå af
materialer fra gruppe M3  [6]

I alle rum med faste arbejdspladser, skal der være mulighed for at åbne vinduet for naturlig ventilation (herunder sengestuer, ambulatorier og kontorer).



Arbejdsmiljørigtig Projektering

Arbejdsmiljø & Rum
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Arbejdsmiljørigtig Projektering
Tjekliste – Arbejdsmiljøforhold og Design

Lysforhold
 Generel rumbelysning
 Funktionsbelysning (undersøgelse mv.)
 Dagslysadgang
 Udsyn til omgivelserne
 Reflektioner
 Solafskærmning
 Nødbelysning
 Lysdæmpning
 Natbelysning

Kemiske forhold
 Anvendelse af farlige kemiske stoffer (KRAN)
 Brandfare
 Brandskabe
 Sprinklere
 Ventilation

Generel rumventilation
Lokalventilation
Behov for stinkskabe/LAF-bænke

Ergonomi og pladsforhold
 Pladsforhold til hensigtsmæssige arbejdsstillinger

Personforflytninger
Pleje- og behandlingsfunktioner ved seng eller leje
Andre arbejdsfunktioner i rummet (teknik?)
Stående/siddende arbejdspladser (med eller uden

passage bag ryg)
Manøvre af senge, rulleborde, logistikvogne mv
Anvendelse af tekniske hjælpemidler (kørestole,

lifte mv)
 Indretning og Arbejdsgange

Udstyr
Højder (syn, løft, håndtering)
Logiske placering af sammenhængende aktiviteter

( afstande,
retningsskift )

Ganglinie og -bredde (plads til sving med
seng+sengeskubber)

Dørbredde og –type
Arbejdets organisering

Strålingsforhold (Røntgen, MR, Radioaktivitet, Lasere)
 Afskærmning i vægge
 Flytbar afskærmning (pladsforhold mv.)
 Laserlys - herunder diatomirøg (lys- og lydalarmer,

udsugning mv.)

Ulykkesfare
 Eksplosionsfare
 Udslip
 Tilgængelighed af værnemidler
 Oversigt/udsyn ved risiko for sammenstød
 Faldrisiko

14



WORK SPACE
Manual for Pladskrav ved Arbejdspladser på DNU
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Arbejdsmiljørigtig Projektering
Anbefalinger

 Bliv skarp på hvornår arbejdsmiljørigtig projektering skaber
værdi

 Kom tidligt på banen (udbudsfasen / tilbudsfasen)
 Lav en arbejdsmiljøpolitik fra starten
 Skaf øremærkede ressourcer til arbejdsmiljøaktiviteterne
 Gerne reference til projektledelsen
 Sæt ambitiøse mål og anbefalinger
 Forbered dig på lave kompromiser
 Forlang deltagelse i alle brugerprocesser
 Klæd brugerrepræsentanterne på til opgaven
 Gør brug af fuldskala rumafprøvning (mockup)



Arbejdsmiljørigtig Projektering
Aktiviteter

Deltagelse i brugerprocesser

Besøg på relevante afdelinger i de eksisterende sygehuse
Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for alle rum
Analyse af arbejdsgange (personaleflows)
Risikoanalyse – Identifikation af de væsentlige rumspecifikke
arbejdsmiljøbelastninger og ulykkesrisici
Rådgivning om og dokumentation af forebyggende tiltag
Rådgivning vedrørende arealdisponering og indretning
Rådgivning vedrørende inventar og installationer



Arbejdsmiljørigtig Projektering
Brugerinddragelse



Arbejdsmiljørigtig Projektering
Mock up

Fuldskala rumafprøvning (mock-up)

Formålet er

• at sikre at de designede rum matcher de funktioner og
krav der er opstillet i programmet

• at kunne visualisere arbejdsgange og
arbejdsmiljørelaterede problemstillinger

• at skabe en god ramme for brugerinddragelsen i
dispositions- og projektforslagsfasen

• at sikre at det programmerede areal anvendes
optimalt



Arbejdsmiljørigtig Projektering
Mock up

•20 ▪ www.dnu.rm.dk

- funktionalitet i badeværelse



•21

DNU Design Lab
testcenter for fuldskala rumafprøvning



Udførelsen –

Udbud, Projektering & Byggefasen



Bygherrens ansvar og pligter på arbejdsmiljøområdet
(lovgivningens minimumskrav)

 Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator når
projekteringen påbegyndes

 Koordinere sikkerhedsarbejdet i
projekteringsfasen

 Udarbejde en plan for sikkerhed og
Sundhed (Byggepladsplan, Tidsplan,
Risikovurdering, Fællesområder mv.)

 Sikre at det udelukkende er beføjede
personer der får adgang til byggepladsen

 Udarbejde en Journal (service og
vedligeholdelse)

 Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator i
byggefasen

 Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggefasen
 Afholde sikkerhedsmøder
 Anmelde byggepladsen til At
 Være synlig på byggepladsen (kontrol)
 Dokumentere arbejdet



Bygherres rolle, vision og politik

Bygherre skal på et meget tidligt tidspunkt gøre sig klart, hvad
sikkerhed betyder for projektet
Bygherre skal (i samarbejde med rådgiver) overveje mål og midler
på arbejdsmiljøområdet

På DNU formulerede bygherre med kyndig rådgivning fra sine
rådgivere en arbejdsmiljøpolitik med konkrete mål

Der skal allokeres midler til sikkerhedsarbejdet !!!



Arbejdsmiljøpolitik for
DNU-byggepladsen

Formålet med politikken er, at
skabe en sikker byggeplads,
hvor ulykker og nedslidning
forebygges

Gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet
betragtes som minimumskrav

Politikken indgår i udbudsmaterialet sammen
med krav til entreprenørerne

Vi ønsker at opbygge en forebyggelseskultur

Åbenhed overfor og samarbejde med
myndigheder, byggeriets parter og andre
interessenter

Vi tror desuden på, at et
godt arbejdsmiljø på
byggepladsen vil bidrage
til at øge kvaliteten af
byggeriet og til at
hospitalet bliver færdigt
til tiden



Arbejdsmiljømål

1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici
systematisk forebygges i projekteringsfasen

2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker
med personskader). Ulykkesfrekvensen for DNU- projektet
som helhed må højst udgøre halvdelen af branchens
gennemsnit (DA´s årsmiddel)

3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og
mangler i de sikkerhedsrunderinger som foretages af
bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i
Mønsterarbejds-pladsen)

4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører
væsentlige fejl og mangler (udløser strakspåbud eller
forbud)

5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en
hurtigt og effektiv indsats i tilfælde af arbejdsulykker og
brand

Hvis vi gør som vi plejer – får vi de resultater vi plejer!

Og det er ikke godt nok!



Økonomiske og organisatoriske overvejelser
Det er vigtigt at allokere midler til arbejdsmiljø- og
sikkerhedsindsatsen

Vi tror på, at indsatserne er en investering som betaler
sig, når man ser på fremdrift, arbejdstilfredshed, ulykker,
byggestop og meget andet

På DNU-projektet har vi afsat 0,6% af den totale
byggesum
Midlerne har været øremærket til indsatsen og har derfor
ikke skulle diskuteres undervejs
Rådgiver lavede en ydelsesbeskrivelse, så der var
fuldstændig klarhed over indsatserne og midlerne forbrugt
hertil

Bygherre stillede krav om at byggeledelse og
arbejdsmiljøkoordinering var adskilt



Klare roller og entydigt ansvar

Bygherre og rådgiver har brugt tid før
projekteringsfasen på at definere roller og
ansvarsområder

Sikkerhedskoordineringsopgaven er overdraget fra
bygherre til rådgiver, men bygherre er meget bevidst
om sit fortsatte ansvar

Bygherre har ønsket at være synlig igennem hele
projektet (både under projekteringen og i
særdeleshed også på byggepladsen)

Bygherres sikkerhedsansvarlige er formand for
Arbejdsmiljørådet på byggepladsen. Her drøftes
relevante emner på tværs af byggepladsen (ulykker,
tidsplaner, kampagner mm)



Overdragelse af opgaven til Rådgivergruppen I/S
– operationalisering af politik og mål



PA (Bygherre)
Katrine von

Schimmelmann
Arbejdsmiljøkoordinator

PA (Bygherre)
Katrine von

Schimmelmann
Arbejdsmiljøkoordinator

RG (rådgiver)
Kurt Egmose
Sikkerhedschef

RG (rådgiver)
Kurt Egmose
Sikkerhedschef

Sikkerhedskoordinator
Byggemodning

Sikkerhedskoordinator
Byggemodning

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt N1

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt N1

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt N2

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt N2

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt S1

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt S1

Sikkerhedskoordinator
BFF

Sikkerhedskoordinator
BFF

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt Forum

Sikkerhedskoordinator
Byggeprojekt Forum

ByggechefByggechef ProjektlederProjektlederDriftafd.Driftafd.

UdførelseschefUdførelseschef ByggelederByggeleder

RG (rådgiver)
Lars Werner

Hovedsikkerhedskoordinator

RG (rådgiver)
Lars Werner

Hovedsikkerhedskoordinator

Organisering af arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet

Daglig sikkerhedsledelse



Bygherre
Ca 25 pers

(Projektafdelingen DNU)

Rådgiver
Ca 100 pers

(Rådgivergruppen DNU I/S)

Entreprenører
Ca 1200 personer

(Diverse storentreprenører med underentreprenører)
håndværkerne

Ansvars og opgavefordeling
vedr. sikkerhed i DNU-
byggeprojektet (udførselsfasen)

Overordnet ansvar for sikkerhed
på byggepladsen med særligt
fokus på fællesområder og
koordinering samt tilsyn

Overdraget opgaven
med tilsyn af
entreprenører samt
koordinering af
fællesområder mm
(fra BH)

Arbejdsgiver-
ansvar for og
opgave/udførel
se af sikkehed
og sundhed



Samarbejde mellem bygherre og koordinator (rådgiver)

Det daglige samarbejde mellem bygherre og
rådgiver er omdrejningspunkt for det kontinuerlige
sikkerhedsarbejde på byggepladsen

Ugentlige koordineringsmøder (ulykkesstatistik, nyt
fra byggefelterne, AT, sanktioner og belønning,
beredskabsøvelser, kampagner mm)

Bygherre og rådgiver sidder fysisk sammen igennem
alle projektets faser – fremmer dialogen (formel
som uformel)



Et komplekst byggeri!

 Komplicerede trafikale forhold
 Tæt og etapevist byggeri
 Nærhed til følsomme aktiviteter på

AUH, Skejby
 Hurtig byggetakt
 Mange tekniske installationer
 Højt byggeri
 Meget store fællesområder
 Mange kulturer og sprog



Indsatser i
projekteringsfasen



Indsatser i Projekteringsfasen

 Påvirke projekterende

 Rense projektet for
unødvendige risici

 Udbudsmateriale

 Arkitekter/ingeniører er trænet i
arbejdsmiljørigtigprojektering

 Kortlægning og risikovurdering af
alle byggeprocesser

 Godt kendskab til restrisici – krav
til procesopstart



Indsats i projekteringsfasen:
Arbejdsmiljømæssige bygbarhed

Projekterende
 Gode pladsforhold, tilgængelighed og fremkommelighed
 Arbejdsmiljøvenlige og effektive bygge- og arbejdsmetoder
 Anvendelse af tekniske hjælpemidler
 Begrænset samtidighed
 Byggematerialer
 Service og vedligeholdelse
 Mock Up

Byggeleder
 Aktivitetsrækkefølge (proces)
 Realistisk tidsplan (forceringsmuligheder)
 Indretning af byggeplads
 Optimerede trafik- og logistikforhold





Brug af mock up

 Mulighed for tidligt at ændre
opbygning mm. byggeri-drift

 Test af arbejdsmiljømæssig
bygbarhed



Byggeplads

Byggefasen



DNU Sikkerhedsintro og
Sikkerhedshåndbogen
Findes som APP til Android og iPhone

 Velkommen til DNU
 Information om projektet
 Arbejdsmiljøpolitik og -mål
 Politikker  om adfærd,

rygning, alkohol, sprog mv.
 Sanktioner og præmiering
 Information om adgang,

parkering, skurby
 Byggepladsen og

fællesfunktionerne
 Sikkerhedsorganisationen
 Beredskab
 DNU Sikkerhedsregler



DNUs sikkerhedsregler - Bygherres krav i praksis
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Personligt adgangskort
Her registreres:
•Hvem er på pladsen?
•Antal lærlinge på pladsen?
•Arbejdstimer (til ulykkesstatistik)
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• Adgangskort
• Portvagte og Sikring
• Skurbyen

Adgangsforhold og Parkering
Receptionen
Kontorbyen
Bade- og omklædningsfaciliteter

• Kantinerne
Spisning i hold
Oprydning og rengøring
Tilbud om mad og drikke

• Information på infoskærme

Byggepladsens fælles
faciliteter (BFF)



Udbudskrav

 Sikkerhedsleder

 Arbejdsmiljøplan

 Sikkerhedsmæssigt
kædeansvar

 Funktionsbeskrivelse i PSS

 Egenkontrol



Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljø
-råd

Koordinerende
Sikkerhedsmøde

EntreprisesikkerhedsmødeSikkerhedsleder

Arbejdsmiljøkoordinator

Bygherre



Arbejdsmiljøorganisationen i to niveauer

Fordele:
1. Bedre involvering af arbejdsmiljøgruppen
2. Beslutninger træffes der hvor de skal virke
3. Arbejdsgiveransvaret løftes på entreprisesikkerhedsmøder
4. Færre deltagere i det koordinerende sikkerhedsmøde (effektivt dialogforum)
5. Entreprisesikkerhedsmøder evt. stående tavlemøder
6. Møder nærværende og vedkommende
7. Hyppigere og kortere møder



Sikkerhedsleder og Kædeansvar

Råhus

Betonelementer

3 STORENTREPRENØRER3 STORENTREPRENØRER

Sikkerhedsleder

Murer

Lukning

Tømrer

Maler

Gulve

VVS

EL

Elevator

Teknik Aptering

Sikkerhedsleder Sikkerhedsleder

Sikkerhedslederen skal:
1. udarbejde en Arbejdsmiljøplan, som beskriver hvorledes ansvaret kan efterleves

(skal godkendes af koordinator)
2. være til stede når der arbejdes



Entreprenører skal udarbejde skriftlig procesbeskrivelse (APV) for de processer
som ikke kunne elimineres i projekteringsfasen (i alt 18 processer)

 Beskrivelse af proces og de dermed forbundne risici
 Koordineringsbehov med andre processer
 Arbejdsstedets indretning
 Instruktionsbehov
 Materiel
 Materialer (logistik og hjælpemidler)
 Krav til uddannelse og kompetencer
 Sikkerhedsudstyr
 Affaldshåndtering
 Særligt beredskab under processen
 Nødvendigt tilsyn før/under processen

Procesopstart



Sikkerhedsrunderinger (mønster)

 Arbejdes i elektronisk
løsning Dalux som
bruges ved gennemgang

 Koordinator
gennemfører sammen
med de ansvarlige
sikkerhedsledere

 Fast interval for
gennemgang

 Opfølgning ligeledes
elektronisk fra
entreprenør



T
R

A

RÅHUS

TEKNIK

APTERING

Markeringer på sikkerhedshjelme

Ved ulykke eller brand
Ring

112
portvagt 2338 5648

Kontakt (Arb.giver):
Telefon:



Sikkerhedsbeklædning
(Synlighedstøj, sikkerhedssko og hjelm)

AUH - hvid
Gæster - orange Rådgiver - grå Bygherre - rød Entreprenør - gul



Præmiering
… er tænkt som en motivation til at fremme fokus
på sikkerheden på byggepladsen

Gives oftest kollektivt (men også individuelt)
Alle kan indstille andre til præmiering
Bygherres måde at fremme god sikkerhedskultur
og give et synligt skulderklap
Husk at afsætte økonomi fra starten



• Pølsevogn
• Hjem-is bil
• Rundstykker
• Sikkerhedsbasser
• Vin og øl
• Slik og chokolade
• Plakat/inforskærm med foto af vindere
• weekendophold

Eksempler på præmiering



Sanktionering

Bygherre har bemyndiget
arbejdsmiljøkoordinatorerne til at kunne
sanktionere ved at ’klippe i adgangskortet’

• Advarsel
• Skriftlig advarsel (tænkepause)
• Bortvisning

… for at understrege at vi mener, hvad vi siger !!!
En nødvendighed, da vi desværre ikke kan komme
hele vejen i mål med den anerkendende tilgang og
det gode eksempel

Vigtigt med procedurer,
registrering og dokumentation
Samt at det er skrevet ind i
udbuddet fra starten



Kampagner
2-4 kampagner om året
Emner vælges af AMO/Arbejdsmiljørådet
Kampagner indeholder :
• Planlægning og optakt
• 14 dages indsatser
• Skærpet fokus med bygherre på pladsen

dagligt
• Konkurrenceelement
• Præmiering af vinder
• Evaluering og implementering

Godt gået
og tillykke!



Eksempler på kampagner indtil nu og i pipeline

Rækværk og nedstyrtningsfare
Velkommen tilbage fra ferie
Støv (i samarbejde med BAMBUS)
Unge og lærlinge (i samarbejde med BAR-BA)
Alternativer til wienerstiger
DNUs reneste byggefelt



Oplæg fra BAMBUS om støv i byggeriet

En overlæge fra Arbejdsmedicinsk
klinik i Aarhus holdt oplæg om hvor
farligt støv kan være

Mulighed for lungefunktionstest

Stande med forebyggende materiel
samt værnemidler

Støvkampagnen



Klik på
’synes godt om’,
så følger du
nyheder om
sikkerhedsarbejdet
på DNU

Kampagner
Nyheder
Inspiration
Sikkerhed i praksis
Sikkerhedsstafetten
Præmieringer
Fejringer
Konkurrencer
Velkommen til nye
Tak for indsatsen til
dem der rejser
mm

Facebook
Sikkerhed på DNU-byggepladsen



• Videndeling på tværs af
pladsen

• Konkurrence mellem
entreprenører

• Konkurrence mellem
byggefelter

• Gode ideer bliver synlige
• Humor
• Fællesskab omkring DNU-

pladsen

Overvej:
• Hvad siden skal bruges til
• Sprogbrug
• Information om siden
• Kritik eller ’shitstorm’
• Offentlig eller lukket

gruppe





Chokolade til ALLE på pladsen i
forbindelse med kampagne
Synlig bygherre



Vinder af kampagne nyder pølser i solen



Sikkerhedsstafetten



Sikkerhedsstafetten

Opstod på baggrund af entreprenørernes
efterspørgsel på, at få mere at vide om,
hvad der sker på de andre byggefelter

Portræt af en entreprenørs
sikkerhedsarbejde på DNU

Stafetten gives videre på
Arbejdsmiljørådsmødet
Entreprenørerne bestemmer selv, hvem de
vil høre om

Sikkerhedslederen fra den udvalgte
entreprenør går med hjelmen i perioden
Bygherre følger entreprenøren og laver
daglige portrætter af entreprenørerens
sikkerhedsarbejde



Fokus på unge (u/25) og lærlinge

RM har en social klausul om at der skal
være minimum 6% lærlinge i byggeriet

På DNU er der pt 12% lærlinge

Unge og lærlinge kommer mellem 5-6 gange
oftere til skade i bygge og
anlægsbranchen

Det kan vi ikke være bekendt!

På DNU har vi sat  fokus på de unge og
lærlinges arbejdsmiljø og sikkerhed

• Workshop med unge/lærlinge og deres
mester

• Kampagne via facebook (Sikkerhed på
DNU byggepladsen) hvor billeder af godt
arbejdsmiljø uploades af håndværkerne

• Synlighed på pladsen

• Præmiering



Gode ideer deles og der
konkurreres om
pølsevognen

Alle tager ansvar og del
i kampangen



Trods alle de gode hensigter og de
mange tiltag og indsatser,

så sker der alligevel stadig ulykker !!!

Hvis ulykken er sket er vi forpligtede til at
tage ved lære og dele denne læring

På DNU følger vi op på og drager læring af
arbejdsulykker fra egen byggeplads – stærk
signalværdig, da der bliver vedkommende
for alle på pladsen

Rene og Casper kom alvorligt til skade på
DNU-byggepladsen

BAR bygge og anlæg har lavet en film om
ulykken



Vi har fulgt Rene og Casper siden ulykken og gjort hvad
vi kunne for, at de kom tilbage på pladsen, hvor de begge
arbejder i dag.

Bygherre initierede et gensyn mellem skadelidte og dem
der reddede dem



Resultaterne indtil nu ….



Spørgsmål & opsamling


